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I n Vlaanderen wonen zowat 6.500 
kinderen en jongeren in een pleeg-
gezin, in Franstalig België zijn dat 

er ongeveer 7.500. De meeste pleegzorg-
plaatsingen gebeuren vrijwillig, met in-
stemming van de ouders, die voor korte 
of lange tijd niet (alleen) voor hun kind 

kunnen zorgen. In de andere gevallen is 
de plaatsing het gevolg van een beslis-
sing van de jeugdrechter. Hoe dan ook 
is de uithuisplaatsing van een kind voor 
de meeste ouders een breuklijn in hun 
leven. Hun verhaal blijft vaak onderbe-
licht. Ouders komen er niet snel mee 

VERRAST DOOR DE IMPACT
“Als de kinderen bij het spelen vielen en een  
geschaafde knie hadden, dan waren het de pleeg-
ouders die hen mochten verzorgen. Als de kinde-
ren naar bed gingen, dan waren het de pleeg-
ouders die een verhaaltje mochten voorlezen en 
hen mochten instoppen. De pleegouders namen 

ALS JE KIND OPGROEIT   in een pleeggezin
Wat doet het met je als je de zorg voor je 

kind moet of mag delen met pleegouders?  
En hoe kunnen pleegouders en  

pleegzorgbegeleiders het verschil maken?
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B O D Y T A L K  E X P E R T

Anna de Laat
ERVARINGSDESKUNDIGE, 

PLEEGZORG VLAAMS-
BRABANT EN BRUSSEL

Ouders die voor 
pleegzorg kiezen 
zijn vaak mensen 
met vooral een te 
grote draaglast en 
niet noodzakelijk 

een te kleine 
draagkracht.

Wendy (42) doet graag haar verhaal, om 
lotgenoten te steunen. “De plaatsing van 
je kind in de pleegzorg zet je wereld op zijn 
kop, maar kan evolueren naar een heel mooi 
verhaal.”

Wendy’s zoon (7) was als kleuter een druk kind met veel 
allergieën. “Het werd voor ons als ouders te zwaar om 
alleen voor hem te zorgen, omdat we zelf met ernstige 
gezondheidsproblemen kampten. We klopten aan bij een 
Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning. Onze zoon 
werd er tijdens de week in een leefgroep opgenomen. Datzelfde 
jaar maakte ik psychisch een absoluut dieptepunt mee. 

GETUIGENIS
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naar buiten, want de maatschappij durft hen weleens een veroordelende 
blik toe te werpen. Initiatieven als het inleefboek Voor altijd mijn kind 
kunnen het taboe helpen doorbreken. Auteur (en pleegmoeder) Nancy 
Leysen tekende de getuigenis op van 15 ouders met kinderen in de pleeg-
zorg. Elke individuele situatie is uiteraard uniek, maar de getuigenissen 
illustreren alvast treffend hoe ingrijpend het hele gebeuren voor de ouders 
kan zijn.

T E K S T   ›   A N  S W E R T S

“WE STELLEN VEEL VERTROUWEN  
IN DE PLEEGOUDERS”

G
ET

TY



41BODYTALK  NR 13340 BODYTALK  FEBRUARI  2020

VERBORGEN VERDRIET
De moeilijke gevoelens waarmee deze ouders kunnen worstelen, weten ze 
vaak goed te verbergen. In de eerste plaats voor hun kind. Ook Rik kiest voor 
die strategie: “Wanneer ik mijn zoon na het weekend bij zijn pleegouders afzet, 
denkt hij nog aan mij. ‘Papa, ik heb medelijden met jou’, zegt hij dan. ‘Als ik 
eraan denk dat jij helemaal alleen thuis zit, dan durf ik al eens te huilen in bed.’ 
Uiteraard zeg ik hem dat ik mijn plan wel trek. Ik wil niet dat hij verdrietig is 
of zich zorgen maakt over mij. Ik wil hem deze gevoelens besparen, en ik trek mij 
op aan de gedachte dat hij er met mij over kan praten.”
Dat hun kind grotendeels zonder hen moet opgroeien, proberen ouders wel-
eens (overdreven) te compenseren. Els deed dat zo: “Ik propte de weekends 
waarop de kinderen bij mij waren vol met leuke uitstapjes en plezierige activitei-
ten. De kinderen waren vaak zo moe dat de pleegouders hen op maandag moesten 
thuishouden om te recupereren. Achteraf gezien moest ik mij niet telkens bewijzen. 
Uiteraard zijn er dingen die de pleegouders kunnen en ik niet, maar mijn rol als 
moeder is onuitwisbaar. De pleegouders hebben mij de raad gegeven om gewoon 
mezelf te zijn. Van toen af ging alles een stuk vlotter.” Pleegouders die zien wat er 
speelt, kunnen dus veel betekenen voor de ouders. Ook als er wrijvingen ont-
staan, zoals over opvoedingskeuzes. “Pleegouders die met de ouders in gesprek 
blijven gaan én pleegzorgbegeleiders die zo nodig bemiddelen en bruggen bou-
wen, kunnen dan het verschil maken”, vertelt Anna de Laat. “Dat is ook in het 
belang van het kind. Want voor het welbevinden van het kind is het cruciaal 

dat het zich niet verdeeld hoeft te voelen tussen zijn loyaliteit 
voor zijn ouders en die voor zijn pleegouders.” Carolina getuigt 
hierover: “Mijn kinderen willen niet kiezen tussen het pleeggezin 
en mij. Het is geen verhaal van‘of’ maar van ‘en’. ”

EEN JUISTE BRIL
“Dat de pleegouders met de juiste bril naar de ouders kijken, is 
erg belangrijk”, benadrukt Anna de Laat. “Pleegzorgbegeleiders 
kunnen hen daarbij helpen, want de leef- en belevingswereld 
van de pleegouders verschilt weleens danig van die van de 
ouders. Sommige ouders leven in een kwetsbare omgeving, 
waarin ze veel uitsluiting ervaren. Ze hebben het moeilijker in 
onze maatschappij, vallen sneller uit de boot en moeten meer 
moeite doen om rechten te krijgen die voor anderen vanzelf-
sprekend zijn. Ze worden vaker beoordeeld en veroordeeld, 
wat niet alleen veel stress meebrengt maar hen ook het gevoel 
geeft dat hun leven onder een vergrootglas ligt. Zich in hun 
kwetsbare omgeving staande houden vraagt al veel kracht. 
Daarbij ook nog hun kind loslaten, om het bij pleegouders 
een beter leven te geven, dat vraagt nog meer kracht. Ouders 
die dan voor pleegzorg kiezen, zijn vaak mensen met vooral 
een te grote draaglast en niet noodzakelijk een te kleine draag-

kracht. Als pleegouders dat in-
zien, zien ze ook makkelijker 
de krachten, de kennis en de 
vaardigheden van de ouders op 
wie ze een beroep kunnen doen 
om samen zo goed mogelijk te 
zorgen voor het kind dat ze al-
lemaal graag zien. En uiteraard 
loopt dat nog beter als ook het 
omgekeerde geldt, en de ouders 
dus ook vertrouwen stellen in 
de pleegouders.”
Carine vertelt hierover: “De 
pleegouders hebben steeds respect 
gehad voor mij en mijn situa-
tie. Het is ook dankzij hen dat 
mijn zoon en ik nog steeds zo’n 
goede band hebben. [...] Het is 
fijn om te weten dat zij en ik 
er dezelfde mening op nahou-
den over bepaalde zaken uit het 
verleden. Het stelt mij gerust en 
het schept vertrouwen in onze 
relatie. Samen vormen wij een 
ijzersterk team. Zij willen net 
als ik alleen maar het allerbeste 
voor mijn zoon.” Uit Hanna’s 
getuigenis blijkt dan weer 
hoe een ervaringsdeskundige 
van Pleegzorg voor haar het 
verschil maakte: “Zij kon zich 
perfect inleven in mijn situatie 
en heeft mij de goede richting 
uitgestuurd. Zij was de eerste die 
mij niet veroordeelde maar echt 
begreep wat ik voelde. Het is vooral dat begrip dat ik nodig had in deze onna-
tuurlijke omstandigheden.” Ook het contact met lotgenoten kan erg steunend 
zijn, getuigt Rik. “Door naar ouderpraatgroepen te gaan, heb ik alles nog beter 
een plaats kunnen geven. Het gevoel dat ik gefaald heb, dat blijft, maar het 
bepaalt mijn leven niet meer”, zegt hij.
“Dat ze niet de ouder kunnen zijn die ze wilden zijn, de ouder die de maat-
schappij verwacht dat ze zijn, is een pijn die nooit weggaat”, besluit Anna de 
Laat. “Toch zijn veel ouders in staat hun eigen pijn opzij te zetten en blij te 
zijn voor hun kind. Blij voor de kansen die hun kind, dankzij de pleegouders, 

mijn rol volledig over. Dat dit zo makkelijk kon 
gebeuren, was echt een verrassing voor mij. Het 
kwam als een donderslag bij heldere hemel”, ge-
tuigt Els in het boek. Anna de Laat, opgeleide 
ervaringsdeskundige in armoede en sociale 
uitsluiting bij Pleegzorg Vlaams-Brabant en 
Brussel, wil dat graag duiden. “Zelfs als ouders 
er bewust voor kiezen hulp te aanvaarden en 
hun kind in een pleeggezin laten plaatsen, 
worden ze vaak verrast door de impact ervan. 
Plotseling lijkt het dat alles van hen wordt 
afgenomen, en gaandeweg voelen ze de ver-
binding met hun kind verminderen, wat erg 
confronterend kan zijn.” Hanna omschrijft 
het zo: “Was mijn zoon ziek, misselijk of was er 
een probleem? Ik voelde dat aan. Dat kan ik nu 
niet meer. Ik vind dat heel jammer. Aan de ene 
kant weet je dat de bloedband niet kan worden 
doorgeknipt, maar aan de andere kant voel je je 
kind wegglippen uit je handen. Je voelt het en je 
ziet het. En dat is het pijnlijkste. ”

Mijn kinderen willen niet kiezen tussen het pleeggezin en mij. 
Het is geen verhaal van‘of’ maar van ‘en’. 
C A R O L I N A ,  G E T U I G E 

“ D A T  Z E  N I E T  D E  O U D E R  K U N N E N  Z I J N  D I E  Z E 
W I L D E N  Z I J N ,  D E  O U D E R  D I E  D E  M A A T S C H A P -
P I J  V E R W A C H T  D A T  Z E  Z I J N ,  is een pijn die nooit 
weggaat”, zegt Anna de Laat. “Toch zijn veel ouders in staat 
hun eigen pijn opzij te zetten en blij te zijn voor hun kind. Blij 
voor de kansen die hun kind, dankzij de pleegouders, krijgt.
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krijgt. Er zou dus, zoals Frank in het boek 
zegt, geen taboe mogen rusten op het vragen 
van hulp. Ook niet als het gaat om hulp bij 
het opvoeden van je kind.” n

Uiteindelijk werd voor ons beslist dat onze zoon naar een pleeggezin zou gaan.”

“Aanvankelijk wilde ik de beslissing aanvechten, ook omdat ik niet goed wist wat 
het allemaal inhield. Maar via de rechtbank en de pleegzorgbegeleidster kregen 
we een helder antwoord op al onze vragen. Geleidelijk gingen we erin berusten 
dat dit weleens de beste oplossing voor onze zoon kon zijn. En dat is ook zo 
gebleken.”

“Hij woont nu 3 jaar in zijn pleeggezin en stelt het merkbaar heel goed. Zijn 
pleegouders, met wie we een heel goed contact hebben, staan wél sterk genoeg 
om hem te bieden wat hij momenteel nodig heeft. Dat doet ons deugd, en 
daarom leggen we ons neer bij de beslissing van de rechter dat hij bij hen blijft 
tot wij weer voldoende sterk staan. We laten dus, in zijn belang, ons verstand 
winnen van ons hart. Want ons hart wil hem terug thuis.”

VERTROUWEN EN DUIDELIJKHEID
“We stellen veel vertrouwen in de pleegouders. De pleegmama kenden we 
al van op school, waardoor onze zoon niet van school hoefde te veranderen. 
Dat het pleeggezin geen familie is, heeft als voordeel dat we nooit zomaar 
binnenspringen. Bij die duidelijkheid heeft onze zoon baat. Ook al heeft hij één 
grote droom: dat we allemaal onder hetzelfde dak gaan wonen. (lacht) Dat hij 
ons mag missen als hij bij zijn pleegouders is, en dat hij hen mag missen als hij bij 
ons op bezoek is, is helemaal oké, weet hij. Want hij kan erover praten op beide 
plekken.”

“Zijn eerste communie hebben we met zijn allen gevierd, en bij de 
oudercontacten op school zijn we samen met de pleegouders aanwezig. 
Natuurlijk zijn er ook betekenisvolle momenten die we missen. We waren er 
bijvoorbeeld niet bij toen hij voor het eerst zonder zijwieltjes fietste of voor het 
eerst op zwemles ging. Dat wringt uiteraard weleens, maar met de foto’s van 
de pleegouders zijn we altijd heel blij. En hierover praten met lotgenoten in de 
ouderpraatgroep doet ook deugd.” n
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“WE LATEN IN ZIJN BELANG ONS VERSTAND 
WINNEN VAN ONS HART.  WANT ONS HART 
WIL HEM TERUG THUIS.”
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